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Introdução
Uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como 

outras moedas com as quais convivemos 

cotidianamente – com a diferença de ser 

totalmente digital. Além disso, ela não é emitida 

por nenhum governo (como é o caso do real, euro 

ou dólar, por exemplo)

São descentralizadas porque não existe um órgão 

ou governo responsável por controlar, intermediar 

e autorizar emissões de moedas, transferências e 

outras operações. Quem faz isso são os próprios 

usuários.

De forma resumida, podemos elencar como as 

principais vantagens das criptomoedas: Liberdade 

de Pagamento; Taxas Baixas; Segurança; 

Anonimato; Transparência da Blockchain.
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Projeto Yoda Coin Swap
O projeto Yoda Coin Swap procura preencher lacunas existentes no mercado

crypto com vista a uma melhor experiência do investidor. Através da sua DEX

própria irá trabalhar com características que vão além do que existe atualmente

na maioria das plataformas disponíveis no mercado, fazendo com que os

utilizadores mais experientes tenham várias ferramentas à sua disposição e

também facilitando a experiência dos iniciantes através de uma plataforma

amigável e automatizada.

O projeto está também centrado na usabilidade real, o nosso token poderá ser 

utilizado para compras e negócios na vida cotidiana, e isto é feito através de um 

banco digital proprio que além de todas as facilidades de um banco digital 

comum, será integrado a nossa plataforma DEX, fornecendo a opção de 

pagamento e recebimento em criptomoedas ou sua conversão imediata e 

pagamento em moeda local.
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Renda Passiva (Staking)
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O staking de criptomoedas consiste em manter moedas digitais na carteira com 

o intuito de  receber recompensas pela validação de operações. Ou seja, você 

pode manter criptomoedas na sua carteira e lucrar com isso.

No projeto Yoda Coin Swap o staking é uma forma do investidor conseguir renda

passiva por meio de JedaLs  em uma carteira virtual. Isso porque, se você

mantiver moedas digitais durante determinado período, você receberá

recompensas de acordo com a porcentagem de rendimento do período

escolhido.

Importante destacar que em nosso sistema de Staking apenas os Tokens

investidos ficam bloqueados pelo período escolhido, já as recompensas são

computadas e podem ser sacadas diariamente.
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Automated Market Maker (DEX)
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Uma exchange descentralizada (DEX) é um serviço on-line ponto a ponto (peer-to-

peer - P2P) que permite transações diretas de criptomoeda entre duas partes 

interessadas.

As  exchanges de criptomoedas  descentralizadas têm como objetivo solucionar 

problemas inerentes às exchanges centralizadas. Elas criam mercados P2P 

diretamente na blockchain, o que permite que os traders guardem e operem fundos de 

forma independente. 

O projeto Yoda Coin Swap conta com uma DEX própria, mas diferente da maioria das

DEX existentes no mercado ela busca oferecer ao usuário uma experiência única 

através de ferramentas inovadoras que auxiliem desde uma simples operação, até o

auxilio em tomadas de decisões para melhores negociações.

A YODA DEX, além de operar no sistema multirredes, também é a única a oferecer um

aplicativo mobile próprio, disponível nos principais OS do mercado.
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Yoda Bank
Um dos maiores desafios enfrentado pelo mercado de criptoativos é com a sua

usabilidade no mercado tradicional, onde infelizmente os pagamentos com

criptomoedas ainda não são aceitos para quitar a maioria das nossas despesas

cotidianas.

E para que pudéssemos preencher esta lacuna no mercado crypto criamos o YODA

BANK, um banco digital com todos os serviços oferecidos pelos principais bancos

convencionais porém com o diferencial de ser integrado a nossa DEX, o que irá

oferecer a possibilidade do cliente YODA BANK operar seus recursos fiduciários e

crypto dentro de uma mesma plataforma, com a facilidade de conversão rápida entre

uma e outra.

O YODA BANK   oferecerá soluções de recebimentos e pagamentos tanto em

criptomoedas quanto moedas fiduciárias,   fornecendo ainda ao cliente um cartão

bancário de débito e credito pré-pago para seu uso, além de todas as facilidades no

internet banking e também no aplicativo que um banco completo pode oferecer!
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Tokenomics
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500,000,000Supply

BSC - BEP20Rede

Contrato 0x50288F36d77d08093809f65B0ADf4DED9f5c6236

Símbolo JedaLs 24/02/2022Lançamento

Distribuição de Tokens

51%

16%

13%
10%

10%

Liquidez e
Recompensas

51%

Pré-Venda 16%

Desenvolvedores 13%

Marketing 10%

Desenvolvimento 10%
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RoadMap
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1º Fase - 2022

Pré-Venda
Pré-Venda do Token JedaLs

Pancakeswap
Lançamento no mercado via 

Pancakeswap

Listagem CMC e CG

Listagem da JedaLs na 

Coinmarketcap e Coingecko

Listagem CEX
1º Listagem em Corretora 

Centralizada

Auditoria
Auditoria do Contrato 

Inteligente10

Website
Lançamento do WebSite
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2º Fase - 2022

DEX
Lançamento da DEX Yoda 

Coin Swap

Marketing
Ampliação do Marketing do 

Projeto

Yoda Bank

Criação do YODA BANK, banco 

digital da Yoda Coin Swap

Injeção de Liquidez
Injeção de Liquidez na nova 

DEX

Atualização da DEX I
Atualização da DEX Yoda Coin 

Swap com novas ferramentas11

Renda Passiva (stake)
Lançamento da plataforma de 

Stake Yoda Coin Swap
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3º Fase - 2023

Listagem CEX
Listagem da JedaLs em 

Exchange "TOP 10"

Marketing
Ampliação do Marketing do 

Projeto e Banco

Revisão do Projeto

Definição de novo RoadMap de 

acordo com o avanço do Projeto

Injeção de Liquidez II
Injeção de Liquidez na nova 

DEX

Atualização da DEX II
Atualização da DEX Yoda Coin 

Swap com novas ferramentas12

Yoda Bank
Lançamento do Yoda Bank e 

Vinculação com a DEX
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www.yodacoinswap.com

@yodacoinswap

@yodacoinswap

/yodacoinswap
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